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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Realiza a valoración inicial da asistencia nunha urxencia e describe os riscos, os recursos dispoñibles e o tipo de axuda necesaria.

RA2 - Aplica e describe as técnicas de soporte vital básico en relación co obxectivo perseguido.

RA3 - Aplica procedementos de inmobilización e mobilización de vítimas, e selecciona os medios materiais e as técnicas.

RA4 - Aplica técnicas de apoio psicolóxico e de autocontrol á persoa accidentada e ás acompañantes, e describe as estratexias de comunicación
aplicadas.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Asegurouse a zona segundo o procedemento oportuno.

CA1.2 Identificáronse as técnicas de autoprotección na manipulación de persoas accidentadas.

CA1.3 Describiuse o contido mínimo dunha caixa de urxencias, así como as indicacións dos produtos e dos medicamentos.

CA1.4 Establecéronse as prioridades de actuación en múltiples vítimas.

CA1.5 Describíronse os procedementos para verificar a permeabilidade das vías aéreas.

CA1.6 Identificáronse as condicións de funcionamento adecuadas da ventilación e da osixenación.

CA1.7 Describíronse e executáronse os procedementos de actuación en caso de hemorraxia.

CA1.8 Describíronse procedementos para comprobar o nivel de consciencia.

CA1.9 Tomáronse as constantes vitais.

CA1.10 Identificouse a secuencia de actuación segundo protocolo establecido polo comité de coordinación internacional sobre a reanimación (ILCOR).

CA2.1 Describíronse os fundamentos da reanimación cardiopulmonar.

CA2.2 Aplicáronse técnicas de apertura da vía aérea.

CA2.3 Aplicáronse técnicas de soporte ventilatorio e circulatorio.

CA2.4 Realizouse desfibrilación externa semiautomática (DEA).

CA2.5 Aplicáronse medidas posreanimación.

CA2.6 Indicáronse as lesións, as patoloxías e os traumatismos máis frecuentes.

CA2.7 Describiuse a valoración primaria e secundaria da persoa accidentada.

CA2.8 Aplicáronse primeiros auxilios ante lesións por axentes físicos, químicos e biolóxicos.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.9 Aplicáronse primeiros auxilios ante patoloxías orgánicas de urxencia.

CA2.10 Especificáronse casos ou circunstancias en que non se deba intervir.

CA3.1 Efectuáronse as manobras necesarias para acceder á vítima.

CA3.2 Identificáronse os medios materiais de inmobilización e de mobilización.

CA3.3 Caracterizáronse as medidas posturais ante unha persoa lesionada.

CA3.4 Describíronse as repercusións dunha mobilización e dun traslado inadecuados.

CA3.5 Confeccionáronse sistemas para a inmobilización e a mobilización de persoas doentes ou accidentadas con materiais convencionais e
inespecíficos, ou medios de fortuna.

CA3.6 Aplicáronse normas e protocolos de seguridade e de autoprotección.

CA4.1 Describíronse as estratexias básicas de comunicación coa persoa accidentada e coas acompañantes.

CA4.2 Detectáronse as necesidades psicolóxicas da persoa accidentada.

CA4.3 Aplicáronse técnicas básicas de soporte psicolóxico para mellorar o estado emocional da persoa accidentada.

CA4.4 Valorouse a importancia de lle infundir confianza e optimismo á persoa accidentada durante toda a actuación.

CA4.5 Identificáronse os factores que predispoñen á ansiedade nas situacións de accidente, emerxencia e dó.

CA4.6 Especificáronse as técnicas para controlar unha situación de dó, ansiedade, angustia ou agresividade.

CA4.7 Especificáronse as técnicas para superar psicoloxicamente o fracaso na prestación do auxilio.

CA4.8 Valorouse a importancia do autocontrol ante situacións de estrés.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Realiza a valoración inicial da asistencia nunha urxencia e describe os riscos, os recursos dispoñibles e o tipo de axuda necesaria.

RA2 - Aplica e describe as técnicas de soporte vital básico en relación co obxectivo perseguido.

RA3 - Aplica procedementos de inmobilización e mobilización de vítimas, e selecciona os medios materiais e as técnicas.

RA4 - Aplica técnicas de apoio psicolóxico e de autocontrol á persoa accidentada e ás acompañantes, e describe as estratexias de comunicación
aplicadas.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Asegurouse a zona segundo o procedemento oportuno.
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Criterios de avaliación do currículo

CA1.2 Identificáronse as técnicas de autoprotección na manipulación de persoas accidentadas.

CA1.3 Describiuse o contido mínimo dunha caixa de urxencias, así como as indicacións dos produtos e dos medicamentos.

CA1.4 Establecéronse as prioridades de actuación en múltiples vítimas.

CA1.5 Describíronse os procedementos para verificar a permeabilidade das vías aéreas.

CA1.6 Identificáronse as condicións de funcionamento adecuadas da ventilación e da osixenación.

CA1.7 Describíronse e executáronse os procedementos de actuación en caso de hemorraxia.

CA1.8 Describíronse procedementos para comprobar o nivel de consciencia.

CA1.9 Tomáronse as constantes vitais.

CA1.10 Identificouse a secuencia de actuación segundo protocolo establecido polo comité de coordinación internacional sobre a reanimación (ILCOR).

CA2.1 Describíronse os fundamentos da reanimación cardiopulmonar.

CA2.2 Aplicáronse técnicas de apertura da vía aérea.

CA2.3 Aplicáronse técnicas de soporte ventilatorio e circulatorio.

CA2.4 Realizouse desfibrilación externa semiautomática (DEA).

CA2.5 Aplicáronse medidas posreanimación.

CA2.6 Indicáronse as lesións, as patoloxías e os traumatismos máis frecuentes.

CA2.7 Describiuse a valoración primaria e secundaria da persoa accidentada.

CA2.8 Aplicáronse primeiros auxilios ante lesións por axentes físicos, químicos e biolóxicos.

CA2.9 Aplicáronse primeiros auxilios ante patoloxías orgánicas de urxencia.

CA2.10 Especificáronse casos ou circunstancias en que non se deba intervir.

CA3.1 Efectuáronse as manobras necesarias para acceder á vítima.

CA3.2 Identificáronse os medios materiais de inmobilización e de mobilización.

CA3.3 Caracterizáronse as medidas posturais ante unha persoa lesionada.

CA3.4 Describíronse as repercusións dunha mobilización e dun traslado inadecuados.

CA3.5 Confeccionáronse sistemas para a inmobilización e a mobilización de persoas doentes ou accidentadas con materiais convencionais e
inespecíficos, ou medios de fortuna.

CA3.6 Aplicáronse normas e protocolos de seguridade e de autoprotección.

CA4.1 Describíronse as estratexias básicas de comunicación coa persoa accidentada e coas acompañantes.

CA4.2 Detectáronse as necesidades psicolóxicas da persoa accidentada.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.3 Aplicáronse técnicas básicas de soporte psicolóxico para mellorar o estado emocional da persoa accidentada.

CA4.4 Valorouse a importancia de lle infundir confianza e optimismo á persoa accidentada durante toda a actuación.

CA4.5 Identificáronse os factores que predispoñen á ansiedade nas situacións de accidente, emerxencia e dó.

CA4.6 Especificáronse as técnicas para controlar unha situación de dó, ansiedade, angustia ou agresividade.

CA4.7 Especificáronse as técnicas para superar psicoloxicamente o fracaso na prestación do auxilio.

CA4.8 Valorouse a importancia do autocontrol ante situacións de estrés.

Estes contidos mínimos son:

1- Valoración inicial da asistencia en urxencia:

Sistemas de emerxencias.

Obxectivos e límites dos primeiros auxilios.

Marco legal, responsabilidade e ética profesional.

Tipos de accidentes e as súas consecuencias.

Signos de compromiso vital en persoas adultas, en nenos e nenas, e en lactantes.

Métodos e materiais de protección da zona.

Medidas de autoprotección.

Caixa de primeiros auxilios.

Prioridades de actuación en múltiples vítimas. Métodos de triaxe simple.

Signos e síntomas de urxencia.

Valoración do nivel de consciencia.

Toma de constantes vitais.

Protocolos de exploración.

Terminoloxía médico-sanitaria en primeiros auxilios.

Protocolo de transmisión da información.

2-Aplicación de técnicas de soporte vital:

Control da permeabilidade das vías aéreas.

Reanimación cardiopulmonar básica.

Desfibrilación externa semiautomática (DEA).

Valoración da persoa accidentada.

Atención inicial en lesións por axentes físicos (traumatismos, calor ou frío, electricidade e radiacións).

Atención inicial en lesións por axentes químicos e biolóxicos.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Atención inicial en patoloxía orgánica de urxencia.

Actuación limitada ao marco das súas competencias.

3- Aplicación de procedementos de inmobilización e mobilización:

Avaliación da necesidade de traslado.

Posicións de seguridade e espera.

Técnicas de inmobilización.

Técnicas de mobilización.

Confección de padiolas e materiais de inmobilización.

4-Aplicación de técnicas de apoio psicolóxico e de autocontrol:

Estratexias básicas de comunicación.

Valoración do papel do primeiro interveniente.

Técnicas facilitadoras da comunicación interpersoal.

Factores que predispoñen á ansiedade en situacións de accidente ou emerxencia.

Haberá dúas probas:

Primeira parte: terá carácter eliminatorio e consistirá nunha proba escrita. A  profesora cualificará esta primeira parte da proba de cero a dez

puntos. Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.

Segunda parte práctica: As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio.A

profesora cualificará esta segunda parte da proba de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha

puntuación igual ou superior a cinco puntos. As persoas que non superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero nesta segunda

parte.

Poderase excluír de calquera parte da proba dun determinado módulo profesional as persoas aspirantes que leven a cabo calquera actuación de

tipo fraudulento durante a realización das probas. Neste caso, a profesora do módulo profesional cualificará esa parte da proba do módulo cun

cero.

Tanto na primeira parte da proba como na segunda terase en conta:

Elaboración da totalidade das preguntas das dúas probas.

Precisión e claridade na exposición das respostas.

Os contidos desenvoltos   axustaránse  aos enunciados das preguntas.

Presentación, organización e lexibilidade da proba

Exposición dos coñecementos.

Emprego dun linguaxe claro e preciso.
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4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Primeira parte: Terá carácter eliminatorio e consistirá nunha proba escrita. A  profesora cualificará esta primeira parte da proba de cero a dez

puntos. Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.

Realizarase una proba escrita que constará de dous apartados:

Apartado 1:

- Proba tipo test que supondrá o 60 % do total da nota, sendo necesario acadar un mínimo de tres puntos sobre dita porcentaxe para realizar a

media co outro apartado desta proba teórica.  De non acadar a puntuación mínima, a cualificación deste apartado será de 0 puntos.

As respostas incorrectas do test restarán puntuación. O tempo establecido será de 1 minuto por pregunta.

A resposta deberá quedar claramente sinalada no exame. (Si nunha das preguntas aparece máis de unha resposta marcada, darase por incorrecta

a pregunta, aplicando a súa correspondente penalización).

Apartado 2

-Proba escrita que supondrá o 40 % do total da nota, sendo necesario acadar un mínimo de dous puntos sobre dita porcentaxe para realizar a

media co apartado anterior. De non acadar a puntuación mínima, a cualificación deste apartado será de 0 puntos.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

Segunda parte práctica: As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio.A

profesora cualificará esta segunda parte da proba de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha

puntuación igual ou superior a cinco puntos. As persoas que non superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero nesta segunda

parte.

A parte práctica consistirá en varios supostos prácticos e/ou demostracións prácticas relacionados con todos aqueles aspectos contemplados nos

criterios de avaliación do módulo.

Valorarase ESPECIALMENTE a capacidade do alumno/a para relacionar e fundamentar os aspectos teóricos cos prácticos.

Para acadar a avaliación positiva desta parte se terá en conta:

-Elaboración da totalidade dos apartados solicitados na proba.

- Precisión e claridade na exposición das respostas.

- Os contidos desenvoltos polo alumno/a axústanse aos enunciados das preguntas.

- Presentación, organización e lexibilidade da proba.

- Capacidade de aplicar os aspectos teóricos á practica.

- Axeitada elección e manexo de materiais.

- Emprego de diferentes recursos prácticos.
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